
 19/5/2016אסיפה כללית  

 18:30בשעה  מושב מלאה בתענכים

 סדר יום

 

 עו"ד מוהנד דראוושה –דברי פתיחה  .1

 לכל חברי העמותה שהגיעו הערב לאסיפה. אני רוצה להודות 

מקום קבוע  לקבלאני חייב לציין את חברי הועד שעושים עבודת קודש למען הסדר התקין בעמותה. לפני כחודשיים הצלחנו 

 גות בשבע השנים הקרובות ובכך סימנו את הפרק של חיפושים ותחנונים למקומות עבור התצוגות שלנו.לתצו

 התצוגות מאורגנות ברמה מאוד גבוהה ואנחנו מקבלים הרבה תגובות חיוביות בארץ ובעולם.

 חשוב מאוד שנתחיל לקדם את ענף המרוצים שזה ענף שלא פחות חשוב מתצוגות.

 

 אוד לקדם את נושא המרוצים , זה חלק בלתי נפרד מהמערכה.חשוב מ - חגאי אזרד

 : אנחנו רוצים לקדם את נושא מסלול המרוצים ואני מבקש מהחברים לעזור לנו למצוא מקום ראוי לכך. מוהנד

 

  2014אישור דוחות כספיים  .2

 משרד נימר נאסר ושות' , רו"ח,רמזי נאסר

ון העמותה מתנהל בפלוס. אין פיגור בתשלום חובות וכל תוצאות הפעילות הכספית במאזן היא חיובית. חשב

 התשלומים משולמים בזמן לספקים.

 .2013בשנת ₪  1.387.000לעומת  2014בשנת ₪  1.600.000יש עליה בהכנסות : 

יש עליה בתשלומי דמי חבר , יש עליה בהכנסות מתצוגות , יש הקפדה על גביה וסך הכל הפעילות הולכת 

 ומתרחבת.

 אלות אשמח לענות.אם יש ש

 .גדלו וההפרשות הפנסיוניות לא השתנו היש לכך הסבר הוצאות על משכורות  שאני רואה  – אריה נגלר

 התחלנו להוציא תלושי שכר גם לכל העובדים בתצוגות וזה נכנס תחת סעיף המשכורות. 2014בשנת  – רמזי נאסר רו"ח

וברמת השקיפות צריך לדעת את משכורות ך להופיע תחת תצוגות , אני חושב שסעיף המשכורות בתצוגות צרי – אריה נגלר

 העובדים.

 .ביניהםיש בעמותה משכורות קבועות ומשכורת שאינן קבועות ויש להפריד  – מוהנד

 כל תצוגה. בדו"ח ישנו גם פרוט עבור תשלום משכורות.לאחר אנחנו מפרסמים באתר דו"ח כספי  2015מאמצע שנת  –אייל 

 

 .כך גבוה  כיצד סעיף האשל  הוא כל – אריה נגלר

 השופטים בארץ. אירוחבסעיף האשל נכלל כל נושא  – רו"ח רמזי



 אני מציע שאשל של תצוגה יופיע בתצוגות. – אריה נגלר

 שופטים. אירוחתחת סעיף תצוגות זה מופיע  2015מצרי מתצוגת ה – אייל

 הדרך צריכה להיות יותר ספציפית .השולחן שלנו נקי , יש הסבר להכל. יכול להיות ש – מוהנד

 רוצה שהדו"ח הכספי יופיע באתר לא שבוע מראש אלא שבועיים מראש לפחות. הייתיאני  – אריה נגלר

ולכן  מרביתפרסום הדו"ח הכספי באתר , אך יחד עם זאת אנחנו רוצים להראות שקיפות  לעניין התייחסותבתקנון אין  – אייל

 רואים גם מחלקים אותו לחברים שהגיעו לישיבה. מפרסמים את הדו"ח וכפי שאתם

 ? 2014חברים אפשר לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  – מוהנד

 הדו"ח אושר פה אחד .

 

לכל החברים בדבר קיום האסיפה הכללית   SMSשלחנו הודעת  9/5/16חברים יקרים אני רוצה להזכיר לכם שבתאריך  – אייל

 ונשלחו מכתבים. יוםהופרוט סדר 

 בבוקר עלה לאתר העמותה סדר יום האסיפה. 10/5/16

 סדר היום.הורדת סעיף מהגיע הודעה מועדת ביקורת בדבר  9:45בשעה  10/5/16

 סדר יום חדש עודכן באתר. 10:12בשעה  10/5/16

 ראוי לציין שאתר העמותה זה אתר רשמי והחברים רשאים ומוזמנים להיכנס ולהתעדכן בחדשות והודעות.

אך יחד עם זאת למען השקיפות לעלות אותו לאתר לאתר . לפי התקנון אנחנו לא מחויבים  2014הדו"ח הכספי עלה  15/5/16

 דוחות כספיים לכל החברים. חולקו  חשוב שנעלה אותו. וגם היום בישיבה

 להגיע.שהחברים לא ישכחו כך בדבר קיום הישיבה  9/5/16להודעה שנשלחה ב הוצאנו תזכורת  18/5/16

. השנה החלטנו לעשות לא רק אסיפה אחת  בשנהאסיפה כללית אחת לפחות לים בדיוק לפי התקנון המורה על קיום אנו פוע

 .אספותאלא לקיים יותר 

רציני ומסיבי  התייעלותעשינו תהליך  2016כשנכנסתי לתפקידי כיו"ר ועדת כספים ותחילת  2015של שנת  השנייהממחצית 

 ₪  250,000אנחנו מצליחים לחסוך  2016אני מעריך שבשנת ו

היה תזרים חיובי  ה מעבר לצפי,תהקפדה יתרה וחיסכון מול הקבלנים וכן כמות קהל שהיבעקבות  – 2016תצוגת האביב 

 תצוגה.תצוגה יעלה לאתר דו"ח כספי של הכל משנכנסתי לתפקידי אנחנו מקפידים שמיד אחרי ₪ ,  46,000רווח של לתצוגה ב

הוא יהיה לטובת החברים כפי שמדגיש זאת יו"ר העמותה החשבון הוא בפלוס כשכידוע אנחנו עמותה שלא למטרות רווח ולכן 

 מוהנד לאורך כל הדרך.

 אני רוצה לפנות לחברי העמותה שיבואו בגישה חיובית ואם יש גם מילה טובה חשוב להגיד אותה ולא רק לבוא בטענות אלינו.

זה  ,הכסף בעמותה הוא כספי ציבור מרביתם לביקורת ולמי שיש הערות נשמח לשמוע. אנחנו מתחייבים לשקיפות אנחנו פתוחי

 .מרביתלא הכסף הפרטי שלנו ואני מבטיח שננהל את הכספים באחריות 

 

 



 



 נספח א '

 

 ביקורת ועדת ח"דו

 19/5/2016 כללית אסיפה

 

 שלום העמותה חברי

 .אלו שורות באמצעות זאת לעשות אנסה,  דברים ולשאת היום להגיע ניממ שנבצר מתנצל אני ראשית .1

 עליו סירני בנצר הכספי ההפסד האחת. עיקריות נקודות בשתי שעסק מכתבי את לראות יכול העמותה באתר שגולש למי .2

 הפועל שוועד יל ונראה תשובה קיבלתי המקרים בשני. העדר ספר התנהלות נושא הייתה השנייה והנקודה הסברים ביקשתי

 נינוחה הייתה האווירה,  רווחים הניבה האחרונה שהתצוגה היא עובדה. להערותיי שמתייחסות הבעיות את לפתור מנסה אכן

 לי ידוע,  העדר ספר לגבי. בשקיפות לחברים מידע ולהביא ודאגה לניהול הקשורים הקטנים לפרטים גם להתייחס ומנסים וטובה

 .כיום עומד הדבר היכן ביניים דיווח יקבל החברים קהל אם אשמח. התקדמות מתוקיי דואגים זה לנושא שגם

 השירות שבו VIP – ה מתחם גם כך,  מרשים מאוד הסוסים הכנת תאי,  מציגים אוהלי כדוגמת לחברים השירות קידום .3

 .המחיר את ומצדיק מכובד

 התשתית בגלל חימום כדי תוך.  לשיפוט סוסיםה כניסת לפני החימום בזירת לתקלה לב לשים הפועל מועד מבקש אני

 למנוע כדי אדמה/  חול להוסיף יש. השיפוט בזירת מתפקדים אינם מכן ולאחר ומועדים מחליקים סוסים תחתיה והאספלט

 .והאבק החום את להפחית ובכך החול את להשקות גם רצוי. נפילות

  :                                                                                                                             עיקריות נקודות לשתי להתייחס יש. מקצועיתו חשבונאית מבחינה כראוי שנערך נראה פניו על:  המאזן .4

 את יכבדו לא שחברים ןיתכ ולא אלו סכומים של נמרצת לגבייה לפנות יש מחברים שחזרו קים'צ על ₪ 30,129 של חוב קיים. א

 .           אלו סכומים ופירעון לתשלום התחייבויותיהם

 מה לחברים לדווח הנציגים על,  שכזו נסיעה ותהיה שבמידה לוודא יש. העמותה נציגי של ל"לחו נסיעות לגבי נהלים קיימים. ב

 .האתר דפי מעל זה ואם כללית באסיפה פ"בע בדיווח זה אם,  זו בנסיעה היה

 תעודה או תו בצורת תמורה להם לתת יש לדעתי,  שנתית אגרה עבור תשלום ₪ 500 מהמציגים לגבות החלטה התקבלה .5

 .בתצוגות ערביים סוסים של מורשים מציגים היותם על שפות בשלוש מנוילנת

 .העמותה התנהלות םוקידו פעולה שיתוף של רוח וקיימת הביקורת ועדת של להערות מתייחס בהחלט הפועל וועד כללי באופן

 .הפעולה שיתוף את להגביר כדי קבוע באופן הביקורת ועדת של נציג יוזמן הועד ישיבת לכל אם אשמח

              

 רב בכבוד       

 אהרון קותי                    

 


